
II. El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

urant el curs 2003-2004, el Ple es reuní vuit vegades. A continuació presentem

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 20 d’octubre de 2003 (ordinari)

— Informe de la Secció Històrico-Arqueològica

— Semblança del senyor Ferran Valls i Taberner, a càrrec del senyor Josep M. Mas i So-

lench, president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics

Hi assisteixen 41 membres i 8 presidents de societats filials.

El senyor Josep Massot, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix una

nota necrològica del senyor Miquel Batllori i Munné, membre corresponent de la mateixa

Secció († 09.02.2003).

El senyor Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix una

nota necrològica escrita per la senyora Eulàlia Duran sobre el senyor Pierre Vilar, mem-

bre corresponent de la mateixa Secció († 07.08.2003).

Del seu informe, el president destaca els fets següents: la situació econòmica de

l’Institut; la visita d’una representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) a

la Secció Filològica; la visita del senyor Jean-Luc De Paepe, secretari general adjunt de la

Unió Acadèmica Internacional (UAI), que va mantenir reunions de treball amb tots els

responsables de la celebració de la 78a Assemblea de la UAI a l’IEC; la signatura conjun-

ta de l’IEC, la Fundació Alsina i Bofill, la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fun-

dació Joaquim Torrens Ibern per a la realització del Projecte Scriptorium, que té per ob-

jectiu la traducció al català de textos universitaris clàssics escrits en llengües estrangeres;

la visita d’alguns membres de l’Equip de Govern al Consell de l’Audiovisual de Catalu-

nya, i algunes reunions per a preparar un conjunt de conferències sobre la importància de

la recerca.

El president de la Secció Històrico-Arqueològica, senyor Albert Balcells, detalla el

conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el darrer in-

forme.
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El senyor Josep M. Mas i Solench, president de la Societat Catalana d’Estudis Ju-

rídics, exposa la semblança del senyor Ferran Valls i Taberner.

El president de l’Institut informa que el president de la Secció Filològica va pre-

sentar una proposta al Consell Permanent perquè admeti que hi pugui haver membres

corresponents d’aquesta Secció que siguin persones residents dins l’àmbit d’actuació de

l’IEC. El Consell la va aprovar i va acordar de presentar-la al Ple. El president de la Sec-

ció Filològica, senyor Joan Martí i Castell, introdueix el tema i dóna la paraula al secreta-

ri de la Secció Filològica perquè n’expliqui els detalls.

En el punt de l’ordre del dia sobre l’«Aprovació de la liquidació del pressupost

del 2001 i del 2002», el vicepresident segon, senyor Antoni Riera, informa de la situació

econòmica i cedeix la paraula al senyor Ramon Corbella, gerent de l’IEC, perquè n’expli-

qui els detalls. El gerent informa que el 25 de juliol de 2003, l’empresa Lavinia, encarre-

gada de l’auditoria, va presentar el seu informe d’exercici del 2002, on va incorporar una

nova liquidació del pressupost del 2002, que el Consell Permanent va aprovar en la reu-

nió del 16 de setembre de 2003. L’informe de l’auditoria incloïa, però, una nota que

deixava constància que la nova liquidació del pressupost del 2001 i la nova liquidació

del 2002 no havien estat aprovades pel Ple de l’Institut, i és per això que es presenten a

votació en aquest Ple. L’Equip de Govern, entenent que quan el pressupost es presenta al

Ple ja hauria d’estar auditat, estableix un nou calendari per al 2003.

El Ple aprova la liquidació del pressupost del 2001 i del 2002 per unanimitat dels

presents.

En l’apartat d’«Afers de la Secretaria General», el Ple aprova la petició del senyor

Juli Peretó i Magraner de ser dispensat del compliment d’obligacions com a membre de

l’IEC per un període d’un any, durant el qual s’haurà d’absentar de Catalunya.

El secretari general exposa els acords del Consell Permanent perquè el Ple els ra-

tifiqui.

El Ple ratifica els acords 11.2, 11.3 i 12.2 del Consell Permanent, pels quals s’a-

corda nomenar el senyor Joan Vilà-Valentí (titular) i el senyor Josep M. Muntaner i Pas-

qual (suplent) per a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya; el senyor Antoni Pladevall i

Font com a vocal representant de l’Institut d’Estudis Catalans al patronat que tutelarà la

gestió del monestir de Sant Cugat del Vallès, i el senyor Isidor Marí i Mayans com a re-

presentant de l’IEC a la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez.

El secretari general comunica l’autorització del Consell Permanent al president

per a vendre part dels locals que l’IEC té al carrer M. Aurèlia Capmany a la Fundació Fer-

ran Sunyer i Balaguer, així com diversos nomenaments.
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Ple del dia 17 de novembre de 2003 (extraordinari)

— Debat sobre recerca i innovació

Hi assisteixen 21 membres i 5 presidents de societats filials.

El president presenta el cicle de conferències «Perspectives del segle xxi: recerca i

país», sis conferències sobre la recerca a Catalunya que l’IEC organitza amb l’objectiu de

facilitar el debat sobre la recerca i ajudar a establir les directrius que condueixin el país als

llocs capdavanters de benestar, progrés i desenvolupament social. A continuació, el presi-

dent dóna la paraula al secretari científic, senyor Francesc Gonzàlez i Sastre, que intro-

dueix el senyor Joan Majó i Cruzate, president del Consell General de l’associació Pacte In-

dustrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, que parla sobre «Recerca i innovació».

En el posterior debat entre els assistents, intervenen, a més del senyor Joan Majó,

per aquest ordre, els senyors Antoni Acensi, Josep Castells, Joan Begué, Carles Bas, Josep

Rossinyol, Pere Rojas i Francesc Gonzàlez i Sastre.

Ple del dia 15 de desembre de 2003 (ordinari)

— Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre les titulacions de llengua catalana a

les escoles oficials d’idiomes

— Situació de l’endeutament de l’Institut d’Estudis Catalans a 31 d’agost de 2003

— Pressupost de l’any 2004

— Semblança del senyor Josep Trueta i Raspall, a càrrec del senyor Oriol Casassas i

Simó, membre de la Secció de Ciències Biològiques

— Informe de la Secció de Ciències Biològiques

Hi assisteixen 49 membres i 8 presidents de societats filials.

El senyor Anscari Manuel Mundó i Marcet, membre de la Secció Històrico-Arque-

ològica, llegeix una nota necrològica del senyor Cebrià Baraut i Obiols, membre corres-

ponent de la mateixa Secció († 08.06.2003).

El senyor Josep Guitart i Duran, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, lle-

geix una nota necrològica del senyor Enric Artur Llobregat i Conesa, membre correspo-

nent de la mateixa Secció († 28.08.2003).

El president cedeix la paraula al vicepresident segon, senyor Antoni Riera, que

com a president de la Comissió del Centenari informa de l’activitat de la Comissió.
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El president presenta la Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre les titu-

lacions de llengua catalana a les escoles oficials d’idiomes, en contra de l’acord pres per

la Comissió d’Ordenació Acadèmica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Go-

vern espanyol, segons el qual l’actual ensenyament de la nostra llengua serà dividit per

decret en dues titulacions distintes, sota els noms de català i valencià, a totes les escoles

oficials d’idiomes. A continuació el president dóna la paraula al secretari general, que lle-

geix la proposta de text de la declaració.

El president obre un torn d’intervencions en què, per aquest ordre, els membres

Josep M. Puig i Salellas, Josep Vigo, Manuel Mundó, Albert Jané, Marta Estrada, Joan

Martí i Castell, Xavier Bellés, Eduard Bonet, Joaquim Molas i Francesc Fontbona propo-

sen alguns canvis en el document, dels quals el secretari general pren nota per incorpo-

rar-los en el text, si la sintaxi ho fa possible.

El Ple aprova la Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre les titulacions de

llengua catalana a les escoles oficials d’idiomes per unanimitat dels presents. (Vegeu-ne

el text sencer a «Declaracions institucionals», dins d’aquest mateix capítol.)

El president cedeix la paraula al gerent, senyor Ramon Corbella, que presenta la

situació de l’endeutament de l’Institut d’Estudis Catalans a 31 d’agost de 2003. El gerent

llegeix un resum de l’informe d’auditoria que ha presentat el senyor E. Ribas. De l’audi-

toria es desprèn que l’endeutament associat al procés inversor és de 1.000 MPTA, l’im-

port a percebre de la Generalitat de Catalunya és de 408 MPTA i l’import de l’endeuta-

ment a càrrec de l’IEC és de 596 MPTA, dels quals 281 MPTA corresponen a préstecs a

llarg termini, 86 MPTA al deute amb l’empresa constructora CLOSA i 229 MPTA a prés-

tecs a curt termini.

El vicepresident segon, senyor Antoni Riera, informa sobre les línies generals del

pressupost per a l’any 2004. Pel que fa als ingressos, el vicepresident segon informa que

s’ha previst un increment del 2,5 % i que s’intentarà de consolidar tots els suplements

d’assignacions que es van obtenir l’any passat, tant de la Generalitat com del Fons Euro-

peu de Desenvolupament Regional (FEDER), i, pel que fa a les despeses, informa que el

pressupost s’ha augmentat en un percentatge superior als ingressos amb la finalitat d’in-

crementar el nivell d’activitat de les seccions i de les societats filials. El gerent presenta el

detall del pressupost per al 2004.

En un torn de preguntes, el senyor Josep M. Puig i Salellas intervé per felicitar el

gerent i l’Equip de Govern, i demana detalls al gerent sobre els mecanismes de control de

la despesa.

El gerent informa que des del mes de juliol passat es fan tancaments mensuals, i

que això permet vigilar de prop les possibles desviacions pressupostàries. Pel que fa a l’es-

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

28

Memòria 2003-2004 - 2  29/12/05  11:17  Página 28



talvi, informa que es preveu renegociar els contractes d’alguns dels serveis i reduir la des-

pesa en capítols concrets, com ara el correu.

El Ple aprova el pressupost per al 2004 per unanimitat dels presents.

El senyor Josep González-Agàpito i Granell, membre de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials, presenta la candidatura del senyor Antoni Joan Colom i Cañellas com a

membre de l’Institut, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El senyor Oriol Casassas i Simó, membre de la Secció de Ciències Biològiques, ex-

posa la semblança del senyor Josep Trueta i Raspall.

El president de la Secció de Ciències Biològiques, senyor Màrius Foz i Sala, deta-

lla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el dar-

rer informe.

En el punt sobre «Afers de la Secretaria General», el secretari general informa del

canvi de càrrecs de la Secció de Ciències Biològiques, la qual ha quedat constituïda tal

com segueix: Màrius Foz i Sala, president; Jacint Corbella i Corbella, vicepresident; Xa-

vier Llimona i Pagès, secretari, i Ricard Guerrero i Moreno, tresorer. El secretari general

informa de la signatura del conveni marc de col.laboració entre l’IEC i el Departament de

Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, així com de les reu-

nions de la Comissió de Societats Filials i la Comissió de Publicacions de l’IEC.

Ple del dia 1 de març de 2004 (ordinari)

— Semblança del senyor Josep Ramon Bataller i Calatayud, a càrrec del senyor Salvador

Reguant i Serra, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia

— Informe de la Secció de Ciències i Tecnologia

Hi assisteixen 47 membres i 9 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president destaca els fets següents: la felicitació al nou presi-

dent de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, que presidirà el lliurament dels

Premis Sant Jordi 2004, i els contactes mantinguts per l’Equip de Govern de l’Institut

amb diverses conselleries de la Generalitat de Catalunya. També exposa que pel que fa a

les relacions institucionals, tal com es va fer l’any passat amb els diversos grups parla-

mentaris, els equips rectorals de totes les universitats dels territoris de llengua catalana

han estat convidats a visitar l’Institut, i, pel que fa a la unitat de la llengua, informa que

al problema del País Valencià s’hi ha afegit ara el de les Illes Balears. En aquest sentit, ha

rebut una carta del senyor Jordi Sans i Sabrafen, membre de la Secció de Ciències Biolò-
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giques, que sol.licita que l’Institut faci una declaració sobre la unitat de la llengua. El pre-

sident informa que en el seu dia ja es va manifestar a títol personal, i que properament es

farà una reunió amb els membres de l’Institut de les Illes Balears i una altra amb repre-

sentants de l’equip rector de la Universitat de les Illes Balears per a acordar quines accions

es duen a terme des de l’Institut.

A continuació, es vota la proposta de la Secció Filològica perquè el Ple admeti que

hi pugui haver membres corresponents d’aquesta Secció que siguin persones residents

dins l’àmbit d’actuació de l’IEC (article 25.2 del Reglament de règim interior). Després

de l’escrutini, el secretari general anuncia que la proposta ha estat aprovada.

El senyor Salvador Reguant i Serra, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia,

exposa la semblança del senyor Josep Ramon Bataller i Calatayud.

El president de la Secció de Ciències i Tecnologia, senyor Joaquim Agulló i Batlle,

detalla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el

darrer informe.

El secretari general sol.licita al Ple la ratificació dels nomenaments aprovats ante-

riorment pel Consell Permanent.

El Ple ratifica els acords següents del Consell Permanent:

— Acord 17.3 del Consell Permanent, del 26 de febrer de 2004. El Consell Per-

manent acorda nomenar el senyor Salvador Alegret com a representant de l’IEC en la

Fundació Carles Salvador.

— Acord 17.4 del Consell Permanent, del 26 de febrer de 2004. El Consell Per-

manent acorda nomenar els senyors Joan Girbau i Salvador Alegret com a vocals en nom

de l’IEC en el Consell de Direcció del Centre de Recerca Matemàtica.

— Acord 17.5 del Consell Permanent, del 26 de febrer de 2004. El Consell Per-

manent acorda nomenar el senyor Xavier Llimona com a coordinador dels representants

que té l’IEC en entitats, òrgans i institucions relacionades amb el medi ambient i el medi

natural.

— Acord 17.6 del Consell Permanent, del 26 de febrer de 2004. El Consell Per-

manent acorda nomenar el senyor Antoni Riera i Melis com a representant de l’IEC en el

col.loqui «Polítiques culturals de la Unió Europea».

— Acord 17.7 del Consell Permanent, del 26 de febrer de 2004. El Consell Per-

manent acorda nomenar el senyor Salvador Alegret com a representant de l’IEC en el Pro-

jecte Scriptorium.

— Acord 17.8 del Consell Permanent, del 26 de febrer de 2004. El Consell Per-

manent acorda nomenar les mateixes persones que en l’edició de l’any passat per als Pre-

mios Nacionales d’enguany.
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— Acord 17.9 del Consell Permanent, del 26 de febrer de 2004. El Consell Per-

manent acorda nomenar el senyor Josep M. Muntaner i Pasqual com a representant titu-

lar i Enric Lluch i Martín com a representant suplent per a la Comissió de Delimitació

Territorial de la Generalitat de Catalunya.

El secretari general informa que la Societat Catalana de Biologia ha demanat a la

Secretaria General d’incloure el Premi Josep M. Sala-Trepat dins del Cartell de premis i

de borses d’estudi que es prepara per a l’abril del 2004.

El president fa constar el condol per la mort de la senyora Montserrat Pujol i Ta-

llada, treballadora de l’IEC, i de la mare de la senyora Gemma Rigau, membre de la Sec-

ció Filològica.

En el torn obert de paraules, la senyora Mercè Durfort demana equilibrar la du-

rada de les sessions del Ple i, com a antiga presidenta de la Secció de Ciències Biològiques

i en nom d’aquesta, s’adhereix a l’agraïment que ha fet el senyor Joaquim Agulló, presi-

dent de la Secció de Ciències i Tecnologia, durant l’informe presentat abans en relació

amb la senyora M. Dolors Bruguera, «que ha treballat de manera exemplar tant per a les

seccions com per a l’Institut», que ha estat membre del personal de l’IEC durant molts

anys i que s’acaba de jubilar.

El president de l’Institut informa que la senyora M. Dolors Bruguera ha rebut

l’homenatge de la Secció de Ciències Biològiques i la Secció de Ciències i Tecnologia i

també dels treballadors i del president de l’Institut.

Ple del dia 5 d’abril de 2004 (ordinari)

— Informe d’activitats de la Secció Filològica

— Adjudicació dels premis i de les borses d’estudi corresponents als Premis Sant Jordi 2004

— Liquidació del pressupost de l’any 2003

— Presentació de candidats a membres de l’Institut

Hi assisteixen 27 membres i 7 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president destaca els fets següents: algunes visites institucio-

nals, com la del president i del secretari general de l’IEC al conseller en cap de la Gene-

ralitat de Catalunya, senyor Josep Bargalló, en presència també del secretari de Política

Lingüística, senyor Antoni Mir, durant la qual acordaren la creació d’una comissió mixta

formada per membres de diversos departaments de la Generalitat i membres de l’IEC per

tal d’arribar a un acord sobre la signatura d’un contracte programa que asseguraria uns
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ingressos més elevats per a l’Institut; la visita de la consellera de Cultura de la Generali-

tat de Catalunya, senyora Caterina Mieras; les visites dels equips rectorals de set univer-

sitats dels Països Catalans; la reunió del president, del vicepresident segon i del secretari

general de l’IEC amb els membres numeraris i emèrits de les Illes Balears per a tractar la

situació de la llengua catalana; la signatura per part del president de l’IEC i del conseller

delegat del Fòrum Barcelona 2004, senyor Jaume Pagès, el 15 de març de 2004, d’un

conveni per a organitzar dos simposis internacionals; la conferència de premsa per a la

presentació de la candidatura del domini .cat, tinguda el 31 de març de 2004, i la prepa-

ració d’un informe sobre l’ús social de la llengua.

El senyor Isidor Marí i Mayans, secretari de la Secció Filològica, en absència del

president de la Secció Filològica, senyor Joan Martí i Castell, detalla el conjunt de fets i

activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que es presentà el darrer informe.

El secretari general informa sobre la proposta d’adjudicació dels premis i de les bor-

ses d’estudi corresponents als Premis Sant Jordi 2004 feta per cada una de les ponències,

que ha estat aprovada en la reunió del Consell Permanent del proppassat 1 d’abril de 2004.

El Ple aprova la proposta d’adjudicació dels premis i de les borses d’estudi corres-

ponents als Premis Sant Jordi 2004.

El vicepresident segon, senyor Antoni Riera i Melis, fa dues breus apreciacions sobre

la liquidació del pressupost, una sobre la data d’aprovació i l’altra sobre el resultat de l’e-

xercici del 2003.

El vicepresident segon cedeix la paraula al gerent, senyor Ramon Corbella, que

presenta el detall del tancament de comptes de l’any 2003 i de quina manera s’ha arribat

a aquest resultat.

El Ple aprova la liquidació del pressupost de l’any 2003.

El senyor Xavier Llimona i Pagès, membre de la Secció de Ciències Biològiques,

presenta la candidatura del senyor Jaume Terradas i Serra com a membre de l’Institut,

adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

El senyor Salvador Alegret i Sanromà, membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia, presenta la candidatura de la senyora Pilar González i Duarte com a membre de

l’Institut, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia.

El senyor Joaquim Casal i Fàbrega, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia,

presenta la candidatura del senyor Pere Roca i Fabregat com a membre de l’Institut, ads-

crit a la Secció de Ciències i Tecnologia.

El senyor David Jou i Mirabent, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia,

presenta la candidatura del senyor Rolf Tarrach Siegel com a membre de l’Institut, ads-

crit a la Secció de Ciències i Tecnologia.
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El secretari general informa que s’ha signat el conveni amb la Societat Andorrana

de Ciències per a la donació de publicacions.

Ple del dia 19 d’abril de 2004 (extraordinari)

— Declaració de l’IEC sobre l’ús social de la llengua

Hi assisteixen 36 membres i 7 presidents de societats filials.

El president informa del procés que ha portat a convocar aquest Ple extraordina-

ri: el Consell Permanent va creure convenient ja fa temps que l’Institut opinés sobre l’ús

social de la llengua catalana. Consegüentment, es va nomenar una comissió encarregada

de preparar un text que el Consell Permanent va aprovar per unanimitat en la darrera

reunió de l’1 d’abril de 2004. A continuació, es va obrir un termini que finalitzava el di-

vendres 16 d’abril de 2004, perquè els membres poguessin presentar per escrit esmenes

al document a la comissió, que avui es discutiran.

El president cedeix la paraula al vicepresident primer, senyor Salvador Giner, que

presideix la comissió, perquè expliqui el procés d’elaboració del text i condueixi el debat.

El vicepresident primer obre un torn d’intervencions, en què participen els membres

Manuel Castellet, Joaquim Muns, Jordi Sans i Sabrafen, Josep M. Puig i Salellas, Joan Martí i

Castell, Carles Gasòliba, Lluís Garcia i Sevilla, Joan Solà, Josep Perarnau i Heribert Barrera.

El president obre un segon torn de paraules, en què intervenen els senyors Carles

Gasòliba, Manuel Castellet, Joan A. Argenter i Ricard Torrents.

El president agraeix l’assistència i la participació dels presents al debat, que ha

ajudat a enriquir el text.

S’obre un altre termini d’esmenes fins al dia 23 d’abril de 2004. Després, la co-

missió farà una redacció final, que hauria de ser aprovada per una majoria qualificada en

el Ple, tot i que pugui passar prèviament pel Consell Permanent.

Ple del dia 17 de maig de 2004 (extraordinari)

— Debat sobre «Perspectives del segle xxi: recerca i país»

Hi assisteixen 40 membres i 9 presidents de societats filials.

Aquest debat clou el cicle de les sis conferències «Perspectives del segle xxi: recer-

ca i país» que s’han fet al llarg del curs.
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El president presenta la sessió i, a continuació, dóna la paraula al secretari cientí-

fic, senyor Francesc Gonzàlez i Sastre, que introdueix els conferenciants. Per aquest or-

dre, intervenen Santiago Riera, membre de la Secció Històrico-Arqueològica; Jaume Ber-

tranpetit, membre de la Secció de Ciències Biològiques; Carles Solà, membre de la Secció

de Ciències i Tecnologia; Joan Vilà-Valentí, membre de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials, i Joaquim Rafel, membre de la Secció Filològica.

En el posterior debat entre els assistents, intervenen, per aquest ordre, els senyors

Pere Bassas, antropòleg; Manuel Castellet, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia;

Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica; Mercè Durfort, membre de la Sec-

ció de Ciències Biològiques; Francesc Gonzàlez i Sastre, membre de la Secció de Ciències

Biològiques, i els ponents Joaquim Rafel i Santiago Riera.

Ple del dia 14 de juny de 2004 (ordinari)

— Informe de l’IEC al Parlament de Catalunya sobre la reforma de l’Estatut

— Informe d’activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Votació de candidats a membres de l’Institut

Hi assisteixen 46 membres i 9 presidents de societats filials.

El president informa que l’Institut ha hagut de lamentar el traspàs del senyor

Agustí Altisent i Altisent († 20.04.2004), membre corresponent de la Secció Històrico-Ar-

queològica, i del senyor Ramon Margalef i López († 05.06.2004), membre emèrit de la

Secció de Ciències Biològiques. En fan la semblança els membres Manuel Riu i Joan-

domènec Ros, respectivament.

Pel que fa a les qüestions econòmiques, el president informa que continuen les ne-

gociacions amb les administracions públiques per al finançament de l’Institut.

El president felicita els membres que van organitzar la reunió de la 78a Assemblea

General de la Unió Acadèmica Internacional, celebrada a l’Institut d’Estudis Catalans

del 26 de maig al 2 de juny, de resultes de la qual s’ha format una comissió per a fer un

estudi en profunditat sobre la dignitat humana.

El president informa que les visites dels equips rectorals de les universitats a

l’Institut estan resultant molt positives. En aquest sentit, la Universitat de Barcelona

ha demanat l’activació i la renovació del conveni de col.laboració amb l’IEC, i amb la Uni-

versitat Politècnica s’ha acordat la celebració aquesta tardor d’un seminari sobre la

formació professional i universitària, en què intervindran alguns premis Nobel. L’IEC
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convidarà els mateixos ponents per tractar «Els efectes socials de la ciència i de la in-

novació».

El president informa que el director de l’Institut Ramon Llull, senyor Xavier

Folch, ha demanat la col.laboració de l’IEC per a la Fira del Llibre, que es farà a Guada-

lajara durant la propera tardor.

El president explica que el mes d’abril va ser convidat per la ponència redactora

de la proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya per a explicar el punt de

vista de l’Institut i que va comparèixer amb el senyor Josep M. Puig i Salellas davant el

Parlament de Catalunya el 6 de maig de 2004.

El senyor Pere Lluís Font, vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, detalla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que es

presentà el darrer informe.

Pel que fa a la votació de candidats a membres de l’Institut, després de l’escrutini

de vots, fet amb el suport dels senyors Joaquim Agulló i Batlle i Lluís Garcia i Sevilla, al

final de la sessió el president informa que el Ple ha votat favorablement l’admissió del se-

nyor Jaume Terradas i Serra com a nou membre numerari, adscrit a la Secció de Ciències

Biològiques; de la senyora Pilar González i Duarte i dels senyors Pere Roca i Fabregat i

Rolf Tarrach Siegel com a nous membres numeraris, adscrits a la Secció de Ciències i Tec-

nologia, i del senyor Antoni Joan Colom i Cañellas com a nou membre numerari, adscrit

a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El senyor Carles A. Gasòliba i Böhm, membre de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials, presenta la semblança del senyor Ramon Trias i Fargas.

El secretari general informa que s’han celebrat eleccions a les juntes de la Institu-

ció Catalana d’Història Natural, el nou president de la qual és el senyor Josep Peñuelas, i

a la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, la nova presidenta de la qual és la se-

nyora Margarita Castañer.

En el torn obert de paraules, el senyor Manuel Mundó vol que consti en acta «l’a-

graïment entusiasta i unànime de tota la Junta Directiva de la Unió Acadèmica Internacio-

nal i de tots els membres delegats de les diverses acadèmies de tot el món per l’acollida fer-

vorosa que han tingut a l’Institut d’Estudis Catalans des del 26 de maig fins al 2 de juny».
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